
BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 04. FEJEZET — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM SZAKPOLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉS

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezett-

ségvállalások Kifizetések Kötelezettségvál-
lalások Kifizetések

09 04. AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADA-
LOM SZAKPOLITIKA TERÜLETÉ-
VEL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS

09 04 01. Az információs társadalomban
alkalmazott technológiák 3 986 900 000 560 000 000 869 560 000 411 000 000 806 462 041,17 194 848 511,72

09 04 02. Támogató szakpolitikák, felkészü-
lés a tudományos és technológiai
szükségletekre 3 1 100 000 2 100 000 1 670 000 1 000 000

09 04 03. Kutatási infrastruktúra 3 52 000 000 46 400 000 100 010 000 46 600 000 0,— 0,—

09 04 04. Az Európai Gazdasági Térségen
kívüli harmadik felek kutatási és
technológiafejlesztési hozzájárulá-
saiból származó előirányzatok 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

09 04 05. Korábbi programok lezárása

09 04 05 01. 1999. előtti programok lezárása 3 – 4 000 000 – 28 000 000 0,— 18 247 158,07

09 04 05 02. Az ötödik EK-keretprogram lezá-
rása (1998–2002) 3 – 261 200 000 – 334 749 000 0,— 427 858 739,20

09 04 05. tételcsoport –
Részösszeg – 265 200 000 – 362 749 000 0,— 446 105 897,27

09 04. Fejezet – Összesen 1 040 000 000 873 700 000 971 240 000 821 349 000 806 462 041,17 640 954 408,99
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 04. FEJEZET — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM SZAKPOLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉS (folytatás)

Megjegyzések

Ez a fejezet fedi le azokat az elsőbbséget élvező tematikus kutatási területeket, amelyek esetében javasolják a teljes pénzügyi erő-
források legalább 15 %-át a kis- és középvállalkozásokhoz (KKV-khoz) juttatni és annak a KKV-k érdekében végzett horizontális
kutatási tevékenységgel való kiegészítését.

E megjegyzések az e fejezetben található valamennyi költségvetési tételre alkalmazandók.

Az előirányzatot a vállalkozásoknak, kutatóközpontoknak és egyetemeknek az Európai Közösség hatodik keretprogramjának
(2002–2006) végrehajtásában való részvételének és a kutatási eredmények részükre történő továbbításának szabályairól szóló,
2002. december 16-i, 2321/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletével (HL L 355., 2002.12.30., 23. o.) összhangban
kell felhasználni.

A hatodik keretprogram alapján elvégzett kutatási tevékenységeknek tiszteletben kell tartaniuk az etikai alapelveket, beleértve
az állatjóléti követelményeket is, az 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.) 3. cikke
szerint. Ezen alapelvek közé tartoznak különösen az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében és az Unió Alapjogi Chartá-
jában említett elvek. Különös figyelmet kap az az igény, hogy kiemeljék azokat a cselekvéseket, melyek a nőknek a tudományos
életben és a kutatásban játszott szerepének előmozdítását célozzák.

E tételcsoportok és tételek terhére számolják el a Bizottság által szervezett, európai érdeklődésre számot tartó magas szintű tudo-
mányos és technológiai találkozók, konferenciák, munkaértekezletek és szemináriumok költségét, a tanulmányokat, ösztöndí-
jakat, a konkrét programok figyelemmel kísérésének és értékelésének költségeit, a Közösség nevében a többek között az Euró-
pai Kutatási Térség keretében közösségi cselekvésre alkalmas új kutatási területek vizsgálata érdekében végzett magas szintű
tudományos és technológiai elemzések és értékelések finanszírozását, a programok – köztük a korábbi keretprogramok intéz-
kedései – eredményeinek figyelemmel kísérését és közzétételét.

Az előirányzat fedezi továbbá az adminisztratív kiadásokat, beleértve a személyzeti kiadásokat, információs és publikációs kiadá-
sokat, az adminisztratív és technikai működési költségeket, és bizonyos más kiadási tételeket, amelyek a belső infrastruktúrára
vonatkoznak a hozzájuk kapcsolódó intézkedések szerves részeként, beleértve a közösségi kutatási és fejlesztési stratégia elő-
készítéséhez és figyelemmel kíséréséhez szükséges intézkedéseket.

E projektek némelyikében (pl. COST) harmadik országok vagy harmadik országbeli szervezetek is részt vehetnek a tudományos
és műszaki kutatásokra irányuló európai együttműködésben. A pénzügyi hozzájárulásokat a bevételkimutatás 6 0 1., 6 0 2. és
6 0 5. tételcsoportja alá kell bejegyezni, amelyekből további előirányzatok nyújthatók a költségvetési rendelet 18. cikkével
összhangban.

A projektek költségeiben a Közösséggel osztozó harmadik felektől (az EFTA-tagállamainak vállalataitól, ipari konzorciumoktól
stb.) származó bevételek, amelyeket a bevételi kimutatás 6 0 4. tételcsoportja tartalmaz, további előirányzatok nyújtására ad lehe-
tőséget a költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban.

A tagjelölt országoktól a közösségi programokban való részvételük ellenében befolyt hozzájárulásokból, amelyek elszámolá-
sára a bevételi kimutatás 6 0 3 1. tétele alatt kerül sor, a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján pót-
lólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátására nyílik lehetőség.

További előirányzatokat bocsátanak rendelkezésre a 09 04 04. tétel alapján.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 04. FEJEZET — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM SZAKPOLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉS (folytatás)

09 04 01. Az információs társadalomban alkalmazott technológiák

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

986 900 000 560 000 000 869 560 000 411 000 000 806 462 041,17 194 848 511,72

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

611 613 529 200 000 000 200 000 000 211 613 529

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 869 560 000 211 000 000 200 000 000 200 000 000 258 560 000

2005. évi előirányzatok 986 900 000 160 000 000 500 000 000 326 900 000

Összesen 2 468 073 529 411 000 000 560 000 000 911 613 529 585 460 000

Megjegyzések

Az információs társadalmi technológiák (IST) elsődleges tematikus területe közvetlenül hozzájárul a tudásalapú társadalmat
érintő, a 2000. évi lisszaboni Tanács és a 2001. évi stockholmi Tanács által megállapított és az eEurópa cselekvési tervben sze-
replő politikák megfogalmazásához. Biztosítja az európai vezető szerepet az alapvető és alkalmazott technológiák terén a tudá-
salapú gazdaság szívében. Célja, hogy növelje az európai vállalkozások és ipar innovációját és versenyképességét, és hozzájá-
ruljon ahhoz, hogymindebből az európai állampolgárok is nagyobbmértékben részesedjenek. A 2005/2006. évi munkaprogram
a 2003/2004. évihez hasonló irányvonalat követ, különösen az erőfeszítések korlátozott számú olyan stratégiai célkitűzésre való
összpontosítása terén, amely alapvetően fontos az IST prioritás céljainak elérése szempontjából a hatodik kutatási és technoló-
giai fejlesztési keretprogram alatt. E stratégiai célkitűzéseket definiálják is az alábbiak érdekében:

– az erők megszilárdítása azokon a területeken, amelyekben Európa vezető ipari és technológiai szerepet játszik,

– a gyengeségek leküzdése a kritikus fontosságú területeken az európai versenyképesség biztosítása és a társadalom előtt álló
kihívásoknak való megfelelés érdekében,

– új lehetőségek kiaknázása és reagálás a felmerülő igényekre, és

– a technológiák és alkalmazások együttes fejlesztésének biztosítása, hogy a technológiai haladást új termékek és szolgálta-
tások esetében is ki lehessen használni.

Végül ez az új munkaprogram elkezdi kikövezni az utat a hetedik keretprogram alá tartozó bizonyos megoldások és eszközök,
például a technológiai platformok számára.

Az e tételcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 04. FEJEZET — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM SZAKPOLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉS (folytatás)

09 04 01. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb a 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, az Európai Közösségnek az Európai Kutatási
Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról
(2002–2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).

„Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi
program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/834/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 1. o.).

09 04 02. Támogató szakpolitikák, felkészülés a tudományos és technológiai szükségletekre

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

1 100 000 2 100 000 1 670 000 1 000 000

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

330 000 330 000

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 1 670 000 1 000 000 670 000

2005. évi előirányzatok 1 100 000 1 100 000

Összesen 3 100 000 1 000 000 2 100 000

Megjegyzések

A cél kutatási tevékenységek kidolgozása egyrészt más közösségi politikák támogatása, másrészt annak érdekében, hogy a kuta-
tási tevékenységeket gyorsan el lehessen indítani az előre nem látható tudományos és technológiai igények felmerülése esetén.
Kiegészítik az elsőbbséget élvező tematikus területeken belüli kutatást.

Az előirányzat egy része közösségi politikáknak az Európai Tanács által megállapított irányvonalakból fakadó célkitűzéseire, töb-
bek között a gazdaságpolitikai területre, az információs társadalomra, az eEurópára és a vállalatokra irányul.

Az e tételcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 04. FEJEZET — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM SZAKPOLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉS (folytatás)

09 04 02. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb a 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, az Európai Közösségnek az Európai Kutatási
Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról
(2002–2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).

„Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi
program elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/834/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 1. o.).

09 04 03. Kutatási infrastruktúra

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

52 000 000 46 400 000 100 010 000 46 600 000 0,— 0,—

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 100 010 000 46 600 000 20 000 000 33 410 000

2005. évi előirányzatok 52 000 000 26 400 000 25 600 000

Összesen 152 010 000 46 600 000 46 400 000 59 010 000

Megjegyzések

A meglévő kutatási infrastruktúrákat támogató jelenlegi rendszer célkitűzése, hogy sűrűbb hálózatot hozzon létre a kapcsolódó
kezdeményezések között, különösen a valamennyi európai kutató számára elérhető nagy kapacitású és nagy sebességű hírköz-
lési hálózatok (GÉANT) és a nagy teljesítményű rácsok és tesztelési környezetek (GRIDS) létrehozása révén. Általában véve a
távközlési hálózat fejlesztési programja érinti a „kiber-infrastruktúra” fejlesztését az új számítástechnikai és hírközlési lehetősé-
gek kutatása esetében, és további dimenziókkal egészíti ki az európai kutatók közötti együttműködést.

Az e tételcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 04. FEJEZET — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM SZAKPOLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉS (folytatás)

09 04 03. (folytatás)

Jogalap

A legutóbb a 786/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 7. o.) módosított, az Európai Közösségnek az Európai Kutatási
Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról
(2002–2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 232., 2002.8.29., 1. o.).

„Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása” (2002–2006) kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi pro-
gram elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 30-i 2002/835/EK tanácsi határozat (HL L 294., 2002.10.29., 44. o.).

09 04 04. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó
előirányzatok

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok p.m. p.m. p.m.

2005. évi előirányzatok p.m. p.m.

Összesen p.m. p.m. p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan bevételekkel kapcsolatos kiadásokat fedezi, amelyekből további előirányzatok nyújthatók, és ame-
lyek a kutatási és technológiai fejlesztési projektekben részt vevő (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felektől vagy
harmadik országoktól származnak.

A költségvetési rendelet 18. cikkével összhangban a bevételkimutatás 6 0 1., 6 0 2., 6 0 4. és 6 0 5. tételcsoportja és 6 0 3 1.
tétele alatt feltüntetett bevételek további előirányzatok biztosítását eredményezhetik.

II/606 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.8.



BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 04. FEJEZET — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM SZAKPOLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉS (folytatás)

09 04 05. Korábbi programok lezárása

09 04 05 01. 1999. előtti programok lezárása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

— 4 000 000 — 28 000 000 0,— 18 247 158,07

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

32 000 000 28 000 000 4 000 000

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok —

2005. évi előirányzatok —

Összesen 32 000 000 28 000 000 4 000 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Az e tételcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

A keretprogramon kívüli egyéb éves cselekvések.

Jogalap

A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1987–1991) szóló, 1987. szep-
tember 28-i 87/516/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 302., 1987.10.24., 1. o.).

A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló, 1990. ápri-
lis 23-i 90/221/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 117., 1990.5.8., 28. o.).

A kutatás és a műszaki fejlesztés területén folytatott közösségi tevékenységek keretprogramjáról (1990–1994) szóló
90/221/Euratom, EGK határozat alkalmazásáról szóló, 1993. március 15-i 93/167/Euratom, EGK tanácsi határozat (HL L 69.,
1993.3.20., 43. o.).

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(1994–1998) szóló, 1994. április 26-i 1110/94/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 126., 1994.5.18., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
09. CÍM — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

09 04. FEJEZET — AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM SZAKPOLITIKA TERÜLETÉVEL KAPCSOLATOS KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉS (folytatás)

09 04 05. (folytatás)

09 04 05 01. (folytatás)

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(1994–1998) szóló 1110/94/EK határozatnak az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak az
Európai Unióhoz való csatlakozását követő adaptálásáról szóló, 1996. március 25-i 616/96/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 86., 1996.4.4., 69. o.).

Az Európai Közösség negyedik kutatási, műszaki fejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról
(1994–1998) szóló határozat másodszori adaptálásáról szóló, 1997. december 1-jei 2535/97/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 347., 1997.12.18., 1. o.).

09 04 05 02. Az ötödik EK-keretprogram lezárása (1998–2002)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

— 261 200 000 — 334 749 000 0,— 427 858 739,20

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

1 161 362 282 334 749 000 261 200 000 565 413 282

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok —

2005. évi előirányzatok —

Összesen 1 161 362 282 334 749 000 261 200 000 565 413 282

Megjegyzések

Ez az előirányzat korábbi kötelezettségvállalások fedezésére szolgál.

Az e tételcsoport alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás és különösen
annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-tagállamokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékoztatásképpen, ezen össze-
gek a bevételkimutatás 6 3 0. tételcsoportjába bevezetett EFTA-tagállamoktól származó hozzájárulások összegeit jelentik, ame-
lyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevételnek minősülnek; azok
megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadáskimutatás ezen részének
V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó ötödik keretprogramjáról
(1998–2002) szóló, 1998. december 22-i 182/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 26., 1999.2.1., 1. o.).
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